
 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

                

 



 

١  
 �وا إ�ىٰ منذ تن�َّ  “ما �� ين��ف من ا���ماء  ”موضوع  يّ النحو العر����اء تناول 

 ِ ّ � هذا النوع من الك��ات من خصائص ��فية �ي الصيغ ، وخصائص إع�ابية ما ���

 �ي ال��اكيب . 

يه حوارًا بينه وب�ن أستاذه ا��ليل حول صيغة  “��اب  ”��د �ي  فْعَل  ”سيبو  “أ�

إذا ك�نت �َ�َ�ًا ، أو وصفًا ، وتعليل مَنْع �َ�فهما ، وما يلحقهما من التصغ�� 

 .  )١(فتُ��َفان ���ْ�� 

ُثبِت ليو�� البَ�ْ�ّي قو�ً� �ي �َ�ْف   .  )٢( “تَوْلَب  ”و  “�َ�ْشَل   ”وي

�� أ�ي ا��َّطاب �ي ��ك�� ك��ة ��تومة بألِف وينقل رواية ل��خفش ا��ك

 .  )٣(التأنيث ا��قصورة 

 
ٰ
  ” و���� توضي�ًا ���ليل ��ع�َى

ٰ
، و�ع�ا�ِ�ما مأخوذًا من قَوٍْل  “ثُ��َث  ”و  “ مَثْ�َى

 .  )٤(���ي �َ�ْرِو �ِْن العَ��ءِ 

ث ٱو�َ�ْوِي عن يو�� قَوْل  َّ �ْن أ�ي إ��اق وأ�ي �َ�ْرٍو �ي مَنْع �َ�ْف العَ�َ� ا��ؤَن

 � َّ  .  )٥(ا��نقول عن مُذَ�

 .  )٦(وينقل رأي �ي�� �ْن �ُ�َر �ي �َ�ْفه أيًضا 

 
يه ، ال��اب  )١(  ، وسا�� الباب . هـ.  ١٣١٧، ط . بو��ق ،  ٢:  ٢سيبو
 .  ١٣،  ١١،  ٣:  ٢السابق ،  )٢(
 .  ١٧،  ٣:  ٢السابق ،  )٣(
 .  ٢٨،  ١١،  ٣:  ٢السابق ،  )٤(
 .  ٢٣:  ٢السابق ،  )٥(
 .  ٢٣:  ٢السابق ،  )٦(

 



٢  
ي�ن من ا��جيال السابقة ٱو�� شك �ي أن ذل� ك�ن  متدادًا لبحث اللغو

ّص القرآ�يّ ا��ي ك�ن هو الباعث ٱوم��حظا��م ، وأنه ك�ن ��تبطًا  َّ رتباًطا وثيقًا بالن

�ن : إّنَ ٱ��� النشاط اللغوي ؛ فقد  يه ��ل� بأن �ُ��ِّل قول بعض ا��ف�ِّ� َّ سيبو ه�َ�

”  َ َ ٱ ”�ي قَوْل ا���ّٰ� عَّ�َ و�َّلَ :  “ مِ�ْ� بغ�� تنو�ن إ��ا ) البقرة  ٦١(  “ هْبِطُوا مِ�ْ�

 .  )٦(بِعَيْ�ِ�ا  “مِ�ْ�ُ  ” ا��رادُ 

يه ��ابه ٱك�ن قد  “�� ين��ف  ”صط��ح ٱويبدو أن  َّ قبل أن �ُ�ّوِن سيبو ستقر

 
ٰ
  ح�ى

ٰ
ا ، و�� يصنع ما صنعه �ي  إنه ��تعم�� ��ا ��ّل ��� ُثْبِت �� �َّدً ذل� ، و�� ي

ا��بواب ا��تقّدِمة من ال��اب ؛ حيث ك�ن العنوان ــ أو ال����ة ــ ��تغرق �ددًا ��� 

ن ا� يف ، و�� ينضمَّ ن ��او�� للتعر َّ ٱصط��ح ا��ي �قليل من ا��سطر يتضمَّ ستقر

 .  )٧(فيما بعد 

من ال��اب  �ي ا��بواب ا��و�ىٰ  “ن��ف �َ�ْف ما �� ي ”صط��ح ٱبل إننا ��د 

��َْ� أنه ��وز �ي الّشِعر ما �� ٱ ”��ده يقول :  )٨( “باب ما ��تمل الّشِعر  ”ف�� 

��وز �ي الك��م مِن �َ�ْف ما �� ين��ف ؛ �ُ��ِّ�ونه ��ا ين��ف مِن ا���ماء ؛ ����ا 

 ٌ ٌ ��� أ��ا أ�ماء   “أ�ماء
ٰ
أنه �َ�ت�دِم مصطلَ�ًا  و�� �َ�تَ��ِْد ��ل� ، فهذا دليل ���

ا مُتداوَ�ً� يُغْ�ِي ذِ��ُه عن ا���ثيل .  ًّ  مُستقِر

�ْف  ”و�د��ٌ بنا أن ننظر �ي مع�ى  �ي هذا ا��وضع من ا��رس النْحوي .  “ال�َّ

 
ٰ
ا يُعِ�ن ��� َّ يه مم �ْف  ”فَْهم مَعْ�َى  وأول ما يُصادفُنا �ي ��اب سيبو  قَوْ�ُ� :  “ال�َّ

 
يه ، ال��اب  )٦(  .  ٢٣:  ٢سيبو
ه فع�ُ� إ�ىٰ ٱ )٧( مفعول ، وا��فعول ا��ي �� يتعّدَ إليه فعل فا�ل :  نظر : باب الفا�ل ا��ي �� يتعّدَ

 ، وهو يتناول الفعل ال��زم والفعل ا��تعّدِي ، وا��ب�ي ل��جهول ، وك�ن وأخوا��ا .  ١٤،  ١٣:  ١
فْكَ�ٍ  ”نظر قو�� : ٱ، و ٨:  ١ )٨( ُ  ��و أ� ْك� أك��  ”، وقو�� :  ٦:  ١ “ ٍب ين��فان �ي الن��ةوأ�

 “و��يع ما �� ين��ف . . . ���ل ��� ا��ن��ِف  ”، وقو�� :  ٧:  ١ “الك��م ين��ف �ي الن��ة 

٧:  ١  . 



٣  
 ��َْ� أّنَ بعَض الك��م أثقَُل مِْن بعٍض ؛ فا��فعاُل أثقُل مِن ا���ماء ؛ ٱو ”.  ١

َلَحْقها تنو�ٌن  و�َ�ِقَها  ا�ُ�و�ىٰ ��ن ا���ماءَ �ي  َّ �َ� ي ًا ، ��ِْن �َ� � ُ�َّ�َ  و�ي أَشّدُ �

ـكُونُ . . . و  ��َْ� أّنَ ما ضارَعَ الفِعَْل ا��ُضارِعَ مِن ا���ماءِ �ي ٱا��َزْمُ والّسُ

 ما �َ�تثقِ��ن ومَنَعوه ما يكونُ  الك��ِم ووافَقَه �ي البِناءِ ُأْ��َِي لَفظُه �ُ�ْـرَىٰ 

 ِ � �َ�ْ� ْذهَُب وأ� ِناءُ أ� ْ��َر ، فهذا ب ْسوَد وأ� بْيَض وأ� ون ، وذل� ��و : أ�  �ا �َ�تِخّفُ

َ ـفيكونُ �ي مَوْضِ   ووافََق ستَثْقَ�ُ�ه ِ��نَ قارََب �ي الك��ِم ٱرِّ مفتو�ًا ؛ ـِع ا��

 . �� قو�� :  )٩( “�ي البِناءِ 

َخّفُ �ل��م مِن ٱو ”.  ٢ �ِ�ةَ أ� َّ ًا��َْ� أّنَ الن � ُ�َّ�َ َشّدُ � َّ  . . ا��َعرِفةِ ، و�ي أ�  . ��ِْن �َ�

�ِ�ةِ  َّ  . �� قو�� :  )١٠( “ أك��ُ الك��ِم يَنْ�َ�ُِف �ي الن

ًا مِن أنَّ  ��َ�ٱو ”.  ٣ � ُ�َّ�َ َشّدُ � َّ �َ� يَ�ْ�ِفوا ما �اءَ مِ  ومِنْ  . . . ا��ـَْمعِ  الوا�دَ أ�   ن�َ�

 
ٰ
ِ افمِثاٍل ليس يكونُ لِ��ا�دِ ��و : مَساِ�د ومَ  ا��ـمِيِع ���  .  )١٠( “يح ت

ِث .أّنَ ا� ��َ�ٱو ”�� قو�� : .  ٤ َّ َخّفُ �ل��م مِن ا��ُؤَن �َ أ� َّ �ُن ���مةٌ . .  �ُذَ� نوِ َّ  فالت

ِ�ا �َ�تَثْقِ��نَ . وَسوَْف نُبَ�ِّنُ ما  َخّفِ �ل��م ، و�َ�ْ�ُ� � ْمكَِن عِندَهم وا���  لِ���

ْن شاءَ ا���ّٰ�ُ   . �� قو�� :  )١٠( “يَنْ�َ�ُِف وما �� يَنْ�َ�ُِف إ�

َّ ٱو��يع ما �� ين��ف إذا ُأدِ�لْت �ليه ا��لُِف وال��مُ أو ُأِضيف  ”.  ٥  ��ر

 ��� ُّ  ����ا أ�ماءٌ ُأدِ�ل �ل��ا ما ���ل ��� ا��ُنْ�َ�ِِف ، وُأدِ�ل ف��ا ا��ر

 ُ ْ �ُ��َل �ي ا�� �َن ن مِنوا التنو  .  )١٠( “�َ�ِِف و�� يكونُ ذل� �ي ا��فعال وأ�

 ��ميُع ما يُ��َك �َ�فُه مُضارَعٌ به الفعُل ؛ ��نه إ��ا فُعِل ذل�  ”�� قو�� : .  ٦

ُن ا� َ�َّكُ ُن ���ِه ��� أّنَ الفعَل ليس �� � َ�َّكُ  .  )١٠( “�� �به ��نه ليس �� �

 
يه ،  )٩(  .  ٦،  ٤،  ٢:  ٢،  ٦:  ١سيبو
يه ،  )١٠(  .  ١٥،  ١٣،  ١١،  ٩:  ٢،  ٧:  ١سيبو

 



٤  
�ن ؛ أ�دُ��ا يتع�� بصيغة الك��ة ،  من هذه ا��قوال ��كن أن نفرِّق ب�ن أ��َ

 وا���� يتع�� ����ها ا��ع�ا�يّ �ي بعض ال��اكيب . 

ث عنه  “ال��ف  ”أما ما يتع�� بالصيغة فهو أ�� التنو�ن ، وهذا هو  ا��ي ���ّدَ

يه ؛ فك� مقارناته ال�ي ���ي من ورا��ا إ�ىٰ  ���  ”و  “ا��ُنْ��ِف  ”تعي�ن  سيبو

ا��عرِفة ، وا��فرَد �ي مقابل ب�ن ِصيَغ : الن�ِ�ة �ي مقابل  مقارنات �ي “ا��ُنْ��ِف 

ث ، وا� َّ � �ي مقابل ا��ؤن من حيث �� من حيث هو �ي مقابل الفِعل �ا���ع ، وا��ذ�َّ

 �� �ي مقابل صيغة الفِعل . �هو ، وِصيغة ا�

َخّف  مكَن وا��� و�ي ال�ي ، فا��طراف ا�ُ�وَل �ي هذه ا��قاب��ت �ي ا���

َخّفَ � مكَن و�� ا��� ُ ��تحّق التنو�ن ، وا��طراف ا�ُ��َ� ليست ا���  نِعت التنو�ن . �

َّ� با���� ا��ع�ا�يّ فهو أّنَ ما �� ين��ِف  ون �ي موضع ا��رّ يك ”وأما ما يتع�

َّ ٱُأدِ�لْت �ليه ا��لُِف وال��مُ أو ُأِضيف و�ذا  ” “مفتو�ًا   يع�ي : بالـك��ة .  “ ��ر

يه يَع�ِي التنو�ن ��  “ال��ف  ”أّنَ  أن أ�لص من هذا إ�ىٰ  عأستطي عند سيبو

َّ بالـك��ة ، وقد أو�ح ذل� �ي  وقد قال  ”�� ؛ حيث قال : �ِ ست��اده ببيت �َ ٱا��ر

ث الث���يّ الساكن الوسط ) :  َّ  الشاع� ف��َف ذل� و�� يَ�ْ�ِفْه : ( يَع�ِي العَ�َ� ا��ُؤَن

ْع بِفَْضِل مِ�ْ�َرِهَ�    لْعُلَِب ٱدَ�ْدٌ وَ�َْ� تُغْذَ دَ�ْدُ �ِي   �َْ� تَتَلَّفَ

 .  )١١( “فَ�َ�ََف و�َْ� يَ�ْ�ِْف 

�ي تقسيمه للتنو�ن فقد قال �ي تنو�ن  “ا��َْمع  ”وهذا ما أثبَتَه السيوطّي �ي 

ل :  ّوَ َّ�ِْك�ن ا��ي إذا �ُ�ِمه ا� ”ا���ك�ن ، وهو الق�� ا��� �ُن ا�� �ُْف هو تنو ��ُ �فال�َّ

�َْف  ِ�ُشا�َ�تِه الفِعَْل قِيَل : مُنـِـَع ال�َّ ثبََت لِ��منوع من  )١٢( “� ، و�ْن يَكُْن َسبََق أْن أ�

يفَ�ْن ؛ أ�دُ��ا :  �ِْف تعر َّ ال�َّ َّه ما ُسلَِب منه  هأن  ما ُسلَِب منه التنو�ُن ، وا���َ� : أن

 
يه  )١١(  ��ـ. نعمان .  ١٠٢١، ا��يوان اللسان د ع د ، ل ف ع من ا��ن��ح ، ،  ٢٢:  ٢سيبو
 .  “�ُ�ِّد مِنْه  ”:  “�ُ�ِمَه  ”هـ. ، و��كن قراءة  ١٣٢٧، ط. السعادة ،  ٧٩:  ٢ا��مع ،  )١٢(



٥  
َّه ما ُسلَِب منه  يفَ�ْن ؛ أ�دُ��ا : أّنَ ما ُسلَِب منه التنو�ُن ، وا���َ� : أن �ِْف تعر ال�َّ

ُّ معًا  ِناءً ��� ا� )١٣(التنو�ُن وا��َر يف �ب ؛ أهو التنو�ُن ،  “ال��ف  ”خت��ف �ي تعر

َ�اري ؟  ف �ي ��يع ا��  أم هو الت��ُّ

ةا� ”من  “ما �� ين��ِف  ”�ن مال� �ي أول باب ٱو َّ لْفِي  يقول :  “ ��

�ٌن  ” �ُْف تَنْوِ ٰ ال�َّ �َى ِ ٱمَعْ�ًى بِهِ يَكُونُ   مُبَيِّنَا   أ� َا�� ْم�َ�   “ �ْ�ُ أ�

يُعّقِب ا���مو�يّ �ي ��ح  �ُن  ”بأّنَ  البيتو �َْف هو التنوِ ما ذَ�َ�ه الناظِمُ مِن أّنَ ال�َّ

ُ�ّقِقِ�ن ،  �ُن مَعًا  ”وقِيَل : هو مَْذهَُب ا�� نْوِ َّ ُّ والت �ُْف : هو ا��َر انُ  “ال�َّ َّ ب  ، و�َ�ََط الّصَ

 ٰ ُ�ّقِقِ�ن لِوُُجوهٍ ؛ مِْ��ا :  ٰ� هذا القَوَْل ناقِ�ً� عن � ه مَْذهَُب ا�� َّ ه أن َّ شتِقاِق �مُطابٌِق لِ�أن

ْذ ��  وْت ؛ إ� يف ا��ي �ِ�َعْ�َى : الّصَ ِ� �ُن ، �َصوَْت �ي آِ�� ا�مِن ال�َّ � التنوِ �� إ�َّ

ه مَ�َى  َّ َّ الشاعِ�ُ إ�ىٰ ٱومِْ��ا : أن نَه وقِيَل : �َ�َفَه  ضطُر َّ �َ�ِْف ا��َرفُوِع أو ا��نُْصوِب نَو

 
ٰ
َّه �� �َ�َّ فِيه ؛ فأطلَقوا ��� �ورة مََع أن ينِه :  لِل�َّ دِ تَنْوِ َّ  .  “ �َ�ْفًا ”�ُ�َر

يه أّنَ ال��َف هو التنو  �ُن ، وفصلُت ما ب�نَ فَْقدِ وقد أو��ُت رأَي سيبو

يغة ــ وب�نَ ا��َرِّ  التنو�ِن ــ وهو راجٌع �ي ا��ساس إ�ىٰ  ة متعلِّقة بالّصِ َّ خصائص ��في

� ا��ع�ا�يّ .  ُّ  بالفت�ة ، وهو مَظهَرٌ مِن مظاهر التغ�

َ�ْنِ : فَْقدِ  ً �ي ا��عرفة ــ عن الع��قة ب�نَ هاتَ�ْنِ الظاهرت ولَنا أن ��أل ــ رغبة

�ن ، وا��َرِّ بالفَتْ�ة .   التنوِ

�ً� إ�ىٰ  ُ أّوَ �ن �ي العربية ��ا نظا�� �ي �َدَد مِن اللغات  أش�� أّنَ ظاهرة التنموِ

ة  َّ َ�اذِج مِن هذه الظاهرة ال�ي ��وز لنا أن نظّن  .السامي ية � وتُقّدِم لنا ا��ُقارَنات اللغو

ِ أ��ا ك�نت  ة ا�ُ�مّ ؛ أي : ا��صل ا�ٱموجودة فيما يُعرَف � َّ ف��ا�ّ� ��� اللغة السامي

ة ا��عروفة و�ْن تكْن قد  َّ غات السامي ُّ �ذَْت مسارات ��تلِفة وًصوَرًا ��� مُتطابِقة . ٱلِل َ�ّ 

 
 .  ٢٤:  ١ا��مع ،  )١٣(

 



٦  
َّ ٱوقد  َّ� بالظواهر ه�َ� ة بعَقد ا��قارَنات بي��ا فيما يتع� َّ غات السامي ُّ دارُِسو الل

�ن �ي العربية  �وا �ليه وجود ظاهرة التنوِ يّة ، وك�ن مِن ب�ن ما ��َّ ال��ْفية والنحوِ

وظاهرةٍ مقابِ��ٍ ��ا �ي ظاهرة ا���ي�� ــ أْي : وجود ا���� ��ل النون ــ �ي : اللغة 

��ا العربية ا��نوبية الق �يّة ، وقد �َّدَ ية وتُعرَف با���َّ د��ة ، و�ي اللغة البابلية ا��شور

،  )١٤(��وك��ان ���متَ�ْنِ للتنك�� ، وأّنَ ا���� أصل وأّنَ النون �ي العربية مُتحوِّ�� عنه 

ية وا��بشية وا��رمية �ي ِصيَغ بعض الظروف  وأشار إ�ىٰ   .  )١٤(وجود ��ي�� �ي العِ��

م راب�ن  ات �ي دراس��م ��ذه الظاهرة ، ا���صةً ����حظات ���اء السوقد قّدَ َّ مي

 أع�ِ��ا فيما ي�� : 

 العربية ا��نوبية  �ي 

َلَحقُها  �ن ــ �� ي يف و�ي النون �ي آ��ها ــ أو التنوِ فة بع��مة التعر َّ ا���ماء ا��ُعر

َلَحق بع�َ�ا ا يف فقد ي  .  )١٥(���ي�� ا���ي�� ، وأما ا���ماء ال�ي ���� مِن ���مة التعر

ح بيستون  ة �ي  )١٦(ووّ�َ َّ بَئِي ُثْبَت ف��ا ا���ي�� �ي اللغة الّسَ أّنَ ا��ا��ت ال�ي �� ي

يف ، وقد وَقََع هذا �ي ا��ا��ت ا��تية :  فة بع��مة التعر َّ يَغ ا��ُعر  ��ائل للّصِ

 . أ�ماء ا��ِهات ا��صلية ا��ربع .  ١

 . أ�ماء ا��جناس .  ٣              . أ�ماء فُُصول العام .  ٢

ة �ي :  ــ فيما ينقل راب�ن ــ ��ـمو�ة أ��ىٰ  Gilbوأضاف گِ�ْب  َّ  بغ�� ��ي�� �ي السبئي

٤  
ٰ
���م ال�ي ��� فْعَل .  . ا���  وزن أ�

٥  
ٰ
ة ��تومة بالنون ( أي : ا��ا��ة ) .  . ا���ماء ال�ي ��� َّ  ِصيغة �َ�ْفِي

 
ة  )١٤( َّ ،����ة د. رمضان عبد التواب ، مطبو�ات  ١٠٣ك�رل ��وك��ان ، فقه اللغات السامي

ياض ،   م.  ١٩٧٧�امعة ا��
 (15) C. Rabin : The Diptote Declension , Arabic & Islamic Studies , In Honor of Gibb ,  
                          ed.G. Makdisi , Brill , 1965 ,p. 553 .  
 (16) A. F Beeston : A. Descriptive Grammar of Epigraphic South Arabian , London , 1961  
                                p.31 .  



٧  
 . بعض ِصيَغ �ُ�وع التكس�� .  ٦

 �مَ�ْن . ٱ. بعض ��اكيب العطف بَ�ْنَ  ٧

بة ��كيب ا��زج .  ٨  . ا�����م ا��رّكَ

  . ا�����م ال�ي ٩
ٰ
 وزن يَْفعَل .  ���

 ك� أولئك :  �� أضاف مو�� إ�ىٰ 

١٠  ٰ َّة . . ا��لقاب ا��� ي ة والبَ�َ� َّ  �ي

  َّة القد��ة  �ي ا��ك�دي

َلَحقها ��ي�� ��اا� ية وا��ة ؛ م��ا أربعة �ُ�بِه أربع  ��ماء ال�ي �� ي مواقع ��و

 ي : �ا��ت �ي العربية بغ�� تنو�ن ، ولـك��ا ليست ممنو�ة من ال��ف ، و�

 .  )١٧(ا��ضافة ، والظرفية ، ونَْ�� ا��ِنْس ، والنِّداء 

ية و�ي : وهناك أيًضا بعض ا��نواع ال�ي ��  َلَحقها ا���ي�� و��ا خصائص معنو  ي

بة وا��جنبية .  ١  . أ�ماء ا�����م ، و�اصة ا��رّكَ

 . أ�ماء ال��ور .  ٢

 . ألفاظ ا���داد وا��قاييس .  ٣

�ات الظرفية .  ٤  . بعض ا��ر�َّ

�ات ا��زدَوِ�ة  ٥  .  )١٨(. بعض ا��ر�َّ

 
ٰ
 � ا����ّ من ا���ي�� . ��ا ولـكن �� ��ء من هذه ا��نواع يثبت ���

 
ة ، و )١٧( َّ �ي  النافية �ِ��ِنْس �ي بعض أحوا�� ، وا��ُنادَىٰ  “��  ”�� ٱا��قصود هنا : الظروف ا��بنِي

 بعض أحوا�� . 
يُ��َحظ �ي هذه ا��نواع أّنَ بع��ا يوافِق بعض ما �ي العربية من ا��منوع من ال��ف وهو :  )١٨(

بة ��كيَب ا��َزْج ، وا�����م ا����مية  ، وبع��ا يوافق بعض ما �ي العربية من ا�����م ا��ُرّكَ

�ات مثل : صبا بة ، وبعض الظروف ، وبعض ا��ُر�َّ ات ، وهو : ا���داد ا��ُرّكَ َّ  َح مَساءَ . ا��بنِي

 



٨  
َّة ِصيَغًا مُو�ِ�� �ي القِدَم ���� من ا���ي��  وبا��ضافة إ�ىٰ  ذل� ��ِد �ي ا��ك�دي

ُ�ثِّل ا����از من  يَغ � وتن��ي بفت�ة �� ���قة ��ا ��ا�� النصب ، وبعض هذه الّصِ

بة، وبع��ا أ���م   .  )١٩(أ�ماء �ُ�ّكَ

وهنا أذ�� أّنَ ا��ك�دية ك�نت ��ت�دِم ث��ث ���مات إع�ابية ك�ل�ي ��ت�دِ��ا 

 ِّ ْصب ، والـك��ة �ِ��َر َّ فْع ، والفت�ة لِلن َّ يف��ض ���اء العربية : الضمّة لِلر . و

اتاالس َّ ة ا�ُ�مّ ك�ن ف��ا هذا النظام ا��ع�ا�يّ ، وأّنَ آثارًا منه قد اأّنَ اللغة الس مي َّ مي

ة بقِيَْت �ي  َّ ة وا��رامي َّ َّة وا��بشي ي  .  )٢٠(العِ�ْ�

  َّة ي  �ي اللغة العمور

َّة أ�ماء ��� أ�ماء ا�����م ، و��ا ث��ث �ا��ت  ي ليس �ي نُقُوش اللغة العمور

يان ؛  إع�ابية ، ولـكّنَ بعض ا���ماء با��ضافة إ�ىٰ  َبة ��ا �التان ُأ�� َكوْ��ا مُعْر

 .  )٢١(تن��ي بالفت�ة  إ�دا��ا بغ�� ���� إع�اب ، و�ي ا�ُ�ْ��َىٰ 

  ة َّ  �ي اللغة ا�ُ�و�اريتي

َّه قد ك�ن �ي تل� اللغة ث��ث �ا��ت  ة أن َّ ِضح من نُقُوش اللغة ا�ُ�و�اريتي َّ يت

ها بغ�� ��ي�� ، وقد وُِ�د ف��ا أربعة أن ُّ واع من أ�ماء ا�����م وقعْت ��رورة إع�ابية ك�

مُن��ِية بالفت�ة ، ث��ث م��ا تُناظِر بعض ا��منوع مِن ال��ف �ي العربية ، وهذه 

 ا��نواع ا��ربعة �ي : 

 . ا�����م ا���تومة بتاء التأنيث .  ١

  ٣. ا�����م ا���تومة بألف ونون زا��تَ�ن .    ٢
ٰ
 وَْزن فُعَل .  . ا�����م ال�ي ���

 .  )٢١(. ا�����م وا��لقاب ا��اّصة با��عبودات  ٤

 
(19) C. Rabin : Ibid.p.555 .   

 .  ١٠١ــ  ١٠٠��وك��ان ، فقه اللغات السامية  )٢٠(
(21) C. Rabin : Ibid.p.556 .   

 



٩  
  ة َّ  �ي اللغة ا��بشي

ة فقد ضاعت م��ا الضمة ���مة ا��فع ، والـك��ة ���مة ا��رّ ،  َّ أما اللغة ا��بشي

 .  )٢١(و�� يَبَْق ِسوَى الفت�ة ���مة النصب 

  ة َّ َّة وا��رامي ي  �ي العِ��

� إع�ا�يّ .  ُّ ة تغ� َّ َّة وا��رامي ي  ليس �ي العِ��
 

م راب�ن قا��ة با��ا��ت ال�ي يكون ف��ا ا� �ن أو ا���ي�� �وقد قَّدَ �� ��� ��توم بالتنوِ

�ْف ، وا��َبْ�ِيّ ���  أو يكون ف��ا مفتوح ا��ِ�� ، و��مل هذا النوع : ا��منوع مِن ال�َّ

ة  َّ � �ي ا��بشي ة . ومِن تل� القا��ة يتب�َّن وجود ا��التَ�ن ��ك� ��� �ُ��َّ َّ الفتح �ي العربي

ي���َّ  ة . و َّ بي ة ا��نو َّ بي ة والعر َّ َّة ، وا��و�اريتي � فَْقد ا���ي�� بصورة وا��ة �ي ا��ك�دي

�ن  ة وفَْقد التنوِ َّ  .  )٢٢(مع الفَتح �ي �ا�� ا��رّ �ي العربي
 

ة ــ �ا��ت متفرِّقة ��  َّ بي ة ــ ِسوَى العر َّ وأَشّدُ النتا�ج وضو�ًا أّنَ �ي اللغات السامي

 ِ ّ يغة ��بطها نظام ، يْفقِد ف��ا بعُض ا���ماء ا���ي��َ ِ��صائص متعل ���� ، أو بالّصِ قة با��َّ

ة قد  َّ بي �ْفيّة معًا . ولـكّنَ اللغة العر يغة ال�َّ ة ، أو بال��كيب النحوّي والّصِ َّ ال��في

ِسق ، و َّ ة �ي نظام مُت ة العامَّ َّ َّة السامي ي ت با��صائص ٱوضعت ا��صائص اللغو هتمَّ

ة  َّ �ْفي يغة ال�َّ ا �ي هذا ا���ٱا��تعلِّقة بالّصِ ًّ� لْت مِن ا��صائص ا��تعلِّقة هتمامًا قو َّ ال ، وقل

 ���� ْو�َلْنا �ي التار�خ ؛ فإّنَ ا��صيصة  )٢٣(با��َّ ا ن��حظه إذا أ� َّ  ، وهذا ��� النقيض مِم

 
(21) C. Rabin : Ibid.p.556 .   
(22) C. Rabin : Ibid.p.559 .   
(23) C. Rabin : Ibid.p.559 .   

�ْفوهذا ما أشار إليه ا���مو�ي �ي  ِ�َنْع ال�َّ قال : ف ؛ ���ه ��� ا��لفية بعد أن ذ�� العِلَل التِّْسع �

ة ، وباق��ا لَْفظيّ  ” َّ ة والوَْصفي َّ ية م��ا : العَ�َ�ي ؛ فالعَْدل ، والتأنيث ، والعُْجمة ، وال��ْكيب ،  “ ا��عنو

ة .  َّ لِف والنون خصائص لفظي يادة ا��� َ�ْع ا��ُتنا�ي ، ووَْزن الفِعْل ، وز  وا��



١٠  
�ْف �ي البدايات ا��و�ىٰ  ِ�َنْع ال�َّ ة  ا��تم�ِّ�ة � َّ ي ة ــ بل قد تكون ا��اّصِ َّ غات السامي ُّ لِل

���� ، والق�� ا��ئي�ّ� مِن ا���ماء ا��منو�ة مِن  ة ا��تعلِّقة با��َّ َّ ي الوحيدة ــ �ي ا��اّصِ

ة هو أ�ماء ا�����م  َّ ي �ْف �ِ�ذه ا��اّصِ  .  )٢٤(ال�َّ
 

وا إ�ى  ستتبعْت نظرةُ هؤ��ء الع��اء إ�ىٰ ٱوقد  ظاهرة فَْقد ا���ي�� والتنو�ن أْن يُضمُّ

�ْف ��فهومه �ي النحو العر�يّ ك��اٍت أ��ىٰ  ُ إل��ا  ا��منوع مِن ال�َّ سبَقت ا��شارة

�ْف .  ات �� مِن ا��منوع مِن ال�َّ َّ  �ي �ي تصنيف النحو العر�يّ مِن ا��بْنِي

�م �ي ذل� مسبوقون ؛ فقد تناوَل �� أّ�َ كتب النحو العر�يّ بعض  تْ وواقُع ا���

ات ؛ مِن ذل� ما  َّ ْ��َقَْت به �انبًا مِن ا��بنِي �ْف وأ� ا��تقّدِمة ظاهرة ا��منوع مِن ال�َّ

َّه ��ت عنوان  يه ؛ فإن  )٢٥( “هَذا �َاُب مَا يَنْ�َ�ُِف وَمَا�َ� يَنْ�َ�ُِف  ”��ِده عند سيبو

ْ��ََق به  �ْف �� أ� مَا �َاءَ مَعْدُو�ً� عَْن �َّدِهِ مَِن  ”تَناوََل ما ���ُل �ي ا��منوع مِن ال�َّ

ِث ٱ َّ ٍث ، أو ٱإذا ك�نت  “فَعَاِل  ”وهو ِصيغة  )٢٦( “�ْ�ُؤَن َّ ِ�ُؤَن ا � ًّ ��َ فِعٍْل ، أو َسب

�ا دَ�اه إ�ىٰ  َّ ات ، و�� َّ � مِن ا��بنِي ُّ ٍث ، وهذا ك� َّ ِ�ُؤَن ٍث ، أو مَْصدَرًا ، أو �َ�َ�ًا � َّ ِ�ُؤَن  وَْصفًا �

ّنَ �َ�ِ  بون ذل� أ� َ�ِ�ٍ� يُعْرِ ٍث إع�اَب ما �� ينْ��ِف “فَعَاِل  ”ي � َّ ِ�ُؤَن  .  )٢٧(�َ�َ�ًا �

ات ، �� تَناوَل  )٢٨(�� تَناوَل الظروف ا����مة ��� ا��تمّكِنة  َّ و�ي من ا��بني

ة ك�لعَدَد  َّ �ات ا��َبْنِي ْ��ََق ��ا ا��ر�َّ ة مِن ا�����م ��� ا��ُنْ�َ�ِفة ، وأ� َّ �ات ا��َزِْجي ا��ر�َّ

ب  �َل  ”، وبعَض أ�ماء ا��فعال مثل  )٢٩(ا��ُرَّكَ ، وبعَض الظروف  )٣٠( “َح�َّ

 َ بـة مثـل : يَوْمَ يَوْمَ ، وَصباَح م ُـرَّكَ َ�ْنَ ا�� ةً ُأْ��َىٰ  )٣١(ساءَ ، وبَ�ْنَ ب  إ�ىٰ  ، �� �اد �َّ�َ

َ�َّ�ِ ا��ِ��ِ  ”  .  )٣٣(نتقَل إ�ى ا��ِك�ية ٱ، ��  )٣٢( “ما �� يَنْ�َ�ُِف مِن ا���ماءِ ا��ُعْت

 
 (24) C. Rabin : Ibid.p.560 .  

يه ،  )٢٥( يه ،  )٢٨(،  )٢٧(،  )٢٦(                      ٢:  ٢سيبو  .  ٤٤،  ٤٠،  ٣٦ : ٢سيبو
يه ،  )٣٢(،  )٣١(،  )٣٠(،  )٢٩(  .  ٥٦،  ٥٣،  ٥٢،  ٥٠:  ٢سيبو
يه ،  )٣٣(  .  ٦٤:  ٢سيبو



١١  
َص ��ا�ًا بعنوان  يه فقد َخّصَ اج مِثْل ما فَعَل سيبو َّ� َّ ما  ”وقد فَعََل أبو إ��اق ا��

�ْف و�ع�ابه  )٣٤( “ين��ِف وما �� ين��ِف  تَناوَل فيه خصائص ا��منوع مِن ال�َّ

 
ٰ
َق إ�ى ا��عدول ��� َّ يه ، �� تَناوَل ا���ماء  )٣٥( “فَعَاِل  ”وَْزن  �� تَطَر ��� فَعََل سيبو

ات  َّ ، �� تَناوَل الظروف  )٣٦(ا��ُْ��َمة و�ي أ�ماء ا��شارة ، ومُعْظمها مِن ا��َبْنِي

ات ا��ُْ��َمة وبعَض أ�ماء ا��فعال و َّ �ات ال�ي �� تَن��ِف  )٣٧(�ي مِن ا��َبْنِي ، �� ا��ُر�َّ

ة  َّ �ات ا��َبْنِي  .  )٤٠(، وَخ�َ�َ ال��اَب با��ك�ية  )٣٩(و�ع�اب ا��َنْقُوص ،  )٣٨(وا��ُر�َّ

 َ ْورَد َ�ِ� مَنْعَ  مناقشة لِقَوٍْل �َ�َىٰ  )٤١(�ُن ِج�ِّي ٱوقد أ� َ ُخطوةٌ ت أ��ابُه أّنَ البِناء

اج و َّ� َّ يه وا�� �ِْف . ولَعَّلَ َصنِيَع سيبو ما ��َحظَه ���اء العربيّة  �ن ِج�ِّي �ُِ���ُ إ�ىٰ ٱال�َّ

�ْف والبِناءَ بي��ما  َ�اثُل �ي َكوْ��ما �ُ�الِفَ�ْن ِ��ا�� ا��ع�اب ٱمِن أّنَ مَنَْع ال�َّ رتباط و�

ل �ي  َّ َ��ث  تَعاوُر الع��مات ا��ع�ابية الث��ث . ال�ي �

ُ�ِكن  د مِن ا��ضافة ومِن  )٤٢(و� َّ � �َ�ّ ما �� ين��ِف بالفت�ة إذا َ��َر َّ أْن يُف�

ة وُِ�دْت ث��ثة  َّ َّه �ي ����� مِن ��ا�ل حياة اللغات السامي يف با��رف بأن النعر

�ماء : ق�� ين��ي با���ي�� أو التنو�ن ، وآ�َ� بغ��  ��ي�� أو تنو�ن ين��ي بفت�ة أقسام لِ���

َّة ك�لتأكيد  ي �ي ��يع ا��حوال ، وثالث مفتوح دا��ًا ولـكّنَ لِلفَتْح فيه وظائف مَعنَوِ

ية َّة ، أو وظائف ��و ي يف �ي عك�لت ؛ �ي العِ�� ا��رامية ، وا��ضافة �ي ا��بشية ، ر

َ ، �� ت���َ� ا���ي��  يُقابِ�� و��أ نظام إع�ا�يّ فيه ال�ّّ� والفَتح والـكَ�� بغ �ن ، و �� تنوِ

�ن لِ��ُعْرَب وَجعلْت لِبعض ما ٱما آِ��ه مفتوح دا��ًا . ولـكّنَ العربية  حتفظت بالتنوِ

�ْف .  ة فك�ن ما يُعْرَف با��منوع مِن ال�َّ مَّ فْع بالّضَ َّ  آِ��ه فت�ة ���مةَ ا��

 
ا�ة  هُدَىٰ  تْهقَ حقَّ  )٣٤( َّ   هطبعو��ـمود قُر

ٰ
�َ��  م.  ١٩٧١القاهرة ، بلِلّشؤون ا��س��ميّة  ا���لس ا���

اج ،  )٣٧(،  )٣٦(،  )٣٥( َّ� َّ  .  ٨٧،  ٧٩،  ٧٢ وما �� ين��ف ما يَن��ِفا��
اج ،  )٤٠(،  )٣٩(،  )٣٨( َّ� َّ  .  ١٢٣،  ١١١،  ١٠٢ وما �� ين��ف ما ين��ِفا��
 م.  ١٩٥٢، ��قيق ��ـمد ��� الن�ار ، دار الـكتب ،  ٧٩:  ١�ن ِج�ِّي ، ا��صائص ٱ )٤١(

 (42) C. Rabin : Ibid.p.561 .  



١٢  
�ْف ظاهرة ع�بية َ��ضة ،  حه راب�ن يكون ا��َنع مِن ال�َّ و�ِ�ذا التفس�� ا��ي رّجَ

دها ��ا إ�ىٰ  ُّ أ��ا ��ـمع عنا�� متعّدِدة ، �� ��تمـِـع �ي اللغات الساميّة  يعود تَفَر

 .  )٤٢( ا����ىٰ 

يق إع�اب ما ك�ن ���  �ْف خطوة �ي طر وهذا ا��أي ا��ي ��عل ا��َنع مِن ال�َّ

يف با��َرْف  ّ �ي �ال�َي التعر فْع �� �إعطائه ���مة ا��َر َّ مُعْرَب �إعطائه ���مة ا��

ر ا��ي �ُ�تشَّف  �ْف خطوة وا��ضافة يصطدم بالتصوُّ أي القائل بأّنَ مَنْع ال�َّ َّ مِن ا��

 َ يق َسلْب الت� د �ي طر ُّ �ن �� ��َنْع الـك��ة �ي �ا�� التَجر ف ا��ع�ا�يّ ��َْذف التنوِ ُّ�

يف ، وأّنَ البِناء هو ا��طوة التالية ، وقد َسبََق أْن أ�َ�ُْت إ�ىٰ  عْرِ َّ  مِن ا��ضافة والت

 �ن ِج�ّي . ٱهذا القَوْل ا��ي ناقَشه 

أي أيًضا �ِ�ا  َّ يصطدِم هذا ا��  ٱو
ٰ
َ �إليه ا� ���ى ة ا��ُت�ّدِثِ�نَ  ىٰ ستعمال اللغوّي �َ� �امَّ

 
ٰ
َّاب �ِالفُْصَحى ة ،  وال�ُ� َّ ة وأ��مي َّ ا ك�نْت : ع�بي مِن �َدَم إْ��اء أ�ماء ا�����م أ�ًّ

�ا  َّ �ن مِ��ا وما �� َحّقَ �� فِيه ؛ فك�� ه التنوِ ثة ، ما َحّقُ َّ �ة ومُؤَن َّ  ن�ا��ٍ مِ  ���َْت إ�ىٰ ٱمَذَ�

كُون �� هَدََف مِ��ا سِ  ُّص مِن ���مات ا��ع�اب . البِناء ��� الّسُ  وَى الت�ل

َ ا�ٱفهَل  �َه ستعمال اللغوّي �ي َخّطٍ وا�د مِن ا��ع�اب إ�ى ا��َنْع مِن �ّ�َ

�ْف �� إ�ى البِناء ؟ أو  �ِهَ إ�ىٰ ٱال�َّ  �� إ�ىٰ إع�اٍب �َ�ْ�ِ ك�مٍل  نْعَكََس �َ�َ�ً� مِْن أْن �َّ�َ

�ورات �ي الّشِعْر أو  إع�اٍب ك�مٍل ��� َ��ِدُه �ي �َ�ِْف ما �� يَن��ِف �ي ال�َّ

ةٍ �ي القرآن ؟  َّ  ��سباب ب��غي

 
  (42) C. Rabin : Ibid.p.561 . 

 

 

 

 



١٣  
 ا��صادر 

١  �� ،  ٣، ط  ٤٣، ذ�ا�� العرب  هٰ ، ا��يوان ، ��قيق د. نعمان ��ـمد أم�ن طٰ �ن عطية . ��

 دار ا��عارف ، القاهرة . 

  م. ١٩٥٢�ن ِج�ِّي ، ا��صائص ، ��قيق ��ـمد ��� الن�ار ، دار الـكتب ، ٱ.  ٢

اج ، ما يَن��ِف وما �� ين��ف ، ��قيق هُدَىٰ .  ٣ َّ� َّ   ا��
ٰ
�َ�� ا�ة ، ط .ا���لس ا��� َّ  ��ـمود قُر

  م. ١٩٧١لِلّشؤون ا��س��ميّة بالقاهرة ، 

يه ، ال��اب ، ط . بو��ق ، .  ٤  هـ. ١٣١٧سيبو

 هـ.  ١٣٢٧ا��وامع ، ط. السعادة ، . السيوطي ، �َ�ْع  ٥

ة ،����ة د. رمضان عبد التواب ، مطبو�ات �امعة  ٦ َّ . ك�رل ��وك��ان ، فقه اللغات السامي
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